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Salame de Chocolate & Sumo Detox
Bolo de Especiarias com Chá Frio
Smoothie Bowl de frutos vermelhos e banana com granola 

Sobremesa / Lanche

Petisco/Entrada/Snack
Quadrados de Espinafre com Salmão  & Queijo Creme
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Prato Principal

Descubra as sugestões da Tia Cátia para dar sabor aos diferentes 
momentos do seu dia. Neste folheto, vai encontrar propostas para todos 

os gostos: umas mais saudáveis, outras mais gulosas, mas sempre 
preparadas com a melhor seleção de produtos Mercadona.
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Salame de 
Chocolate Crocante 
& Sumo Detox

2h15min 6 pessoas

Preparação

Comece por esmagar a bolacha Maria. 
Leve ao lume uma frigideira com o miolo de 
amêndoa triturado e 40 gramas de açúcar 
amarelo. Quando as amêndoas começarem 
a caramelizar, acrescente as bolachas 
esmagadas. Junte uma pitada de flor de sal.

Coloque o preparado numa travessa de vidro 
para arrefecer. Numa taça misture o chocolate 
em pó, o cacau magro em pó, a manteiga, e 
o restante açúcar amarelo, 1 ovo batido e a 
essência de baunilha. Envolva a mistura das 
bolachas com este preparado.

Coloque esta massa numa folha de alumínio e 
enrole em forma de salame. Leve ao frio pelo 
menos 2h.

Coloque todos os ingredientes num copo de 
batidos e triture bem até obter uma textura 
cremosa.

Salame de Chocolate

Sumo detox (Smoothie)

• 100gr de bolacha tipo 
Maria

• 100gr de miolo de 
amêndoa (triturado)

• 140gr de açúcar amarelo
• 1c. café de flor de sal
• 50gr de chocolate em pó
• 50gr de cacau magro 

em pó
• 100gr de manteiga
• 1 ovo
• 1 c. chá de essência de 

baunilha

• ½ cenoura
• ¼ talo de aipo
• ¼ pepino sem casca
• 1 maçã
• 1 c. café de gengibre 

fresco ralado
• Sumo de 1 laranja
• 4 pedras de gelo

Salame de Chocolate

Sumo Detox (Smoothie)

Ingredientes
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Bolo 
de Especiarias
com Chá Frio

1h30 12 pessoas

Preparação
Misture todos os ingredientes secos: farinha, 
amido de milho, sal, fermento, bicarbonato de 
sódio, cacau em pó, açúcar amarelo, canela, 
noz-moscada e gengibre. Reserve.

Numa taça, com uma vara de arames, bata 
os ovos com o óleo, o café, o leite e a essência 
de baunilha. Incorpore os ingredientes secos e 
bata até obter um preparado homogéneo.

Transfira a massa para uma forma com 
buraco, untada com manteiga e polvilhada 
com farinha. Leve ao forno, pré-aquecido a 
160ºC, durante 45 minutos, até que um palito 
inserido no meio da massa saia seco.

Deixe arrefecer, na forma, durante 30 minutos. 
Sirva com chantilly.

Ingredientes

• 150gr de farinha de trigo

• 50gr de amido de milho

• 1 c. chá de gengibre em pó

• 2 ovos

• 150ml de café forte

• 50gr de cacau

• 200gr de açúcar amarelo

• 1 c. café de noz-moscada

• 1 c. chá de canela

• 1 c. chá de essência de 
baunilha

• 150ml de óleo

• 150ml de leite

• 1c. café de flor de sal

• 1 c. chá de fermento

• 1 c. chá de bicarbonato  
de sódio
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Smoothie Bowl de 
Frutos Vermelhos & 
Banana com Granola

Ingredientes

• 200gr de frutos vermelhos 
congelados

• 1 banana congelada

• 1 banana fresca

• 8 morangos frescos

• 50gr de avelãs

• 100gr de flocos de aveia

• 20gr de manteiga de 
amendoim

• 20gr de óleo de coco

• 1 c. café de essência de 
baunilha

• 40gr de açúcar mascavado

• 1 clara de ovo

• 1 c. café de flor de sal

• Mel q.b.

• Iogurte grego natural

Preparação

No forno, pré-aquecido a 180ºC, toste os flocos 
de aveia e as avelãs picadas grosseiramente, 
por 15 minutos.

Numa taça, bata 1 clara de ovo até obter 
alguma espuma, junte a manteiga de 
amendoim, o óleo de coco a essência de 
baunilha, o açúcar mascavado e a flor de sal. 
Envolva este preparado com os flocos de aveia 
e as avelãs. Leve novamente ao forno a 180ºC, 
por mais 15 minutos.

Num processador, coloque os frutos vermelhos 
congelados e a banana congelada. Triture tudo 
até ficar cremoso.

Numa taça individual disponha um pouco 
da granola, mel, banana laminada, smoothie 
gelado, novamente granola e smoothie gelado.

Decore com morangos frescos, banana, granola 
e um fio de mel. Se desejar, acompanhe com 
iogurte grego.

Para a granola:

Para o smoothie

35min 2 pessoas
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Preparação
No processador, triture os espinafres com as 
natas. Adicione as gemas de ovo, a farinha, 
o sal e a pimenta. Triture novamente. 
Bata as claras em castelo e incorpore no 
preparado. Verta o preparado num tabuleiro 
forrado com papel vegetal e untado com 
azeite. Leve ao forno a 180ºc durante 15 
minutos.

Retire a massa do forno e vire a massa 
sobre um pano polvilhado com pão ralado. 
Deixe arrefecer. Corte em quadrados.

Misture o queijo creme com o iogurte, o 
sumo de limão e o cebolinho, tempere com 
sal e pimenta.

Coloque em cada quadrado de espinafres 
um pouco do preparado de queijo, um pouco 
de salmão e um cornichon cortado ao meio.

Quadrados de 
Espinafre com Salmão 
& Queijo Creme

30min 4 pessoas

Ingredientes
• 300gr de espinafres 

frescos

• 50gr de farinha de trigo

• 4 ovos

• 200ml de natas

• Flor de sal q.b.

• Mistura de pimentas q.b.

• Pão ralado q.b. (para 
polvilhar)

• 100gr de salmão 
fumado

• 50gr de queijo creme

• ½ limão (sumo)

• Cebolinho q.b.

• Cornichons (pepino em 
pickles)

• 1 iogurte grego natural
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Húmus 
de Grão & 
Creme de Abacate

8min 8 pessoas

Ingredientes

• 300gr de grão cozido
• 100ml de azeite
• 1 c. sopa de tahini (pasta 

de sementes de sésamo)
• 1 dente de alho
• Sumo ½ limão
• 1 c. café de Pimentón de 

la Vera
• Flor de sal q.b.
• Pimenta q.b.
• Sementes de sésamo 

tostadas

• 2 abacates maduros
• Sumo ½ limão
• 1 dente de alho
• 200gr de queijo creme
• 1 c. café de Pimentón de 

la Vera
• Coentros q.b.
• 1 cebola roxa picada

Húmus de Grão

Creme de Abacate

Preparação

No processador, triture todos os 
ingredientes até obter um creme. Se 
necessário acrescente um pouco de 
água. Sirva numa taça e polvilhe com 
as sementes de sésamo tostadas.

Húmus de Grão

No processador triture todos os 
ingredientes, com exceção da cebola 
roxa, até obter um creme. Acrescente a 
cebola roxa picada e sirva numa taça.

Creme de Abacate

Wraps, Cenouras (descascadas e 
cortadas em palitos), pepino, aipo 
e pimento vermelho.

DIPPS



MERCADONA
SUPERMERCADOS DE CONFIANÇA

Preparação
Coza os cotovelos em água a ferver, durante 4 
minutos. Numa frigideira frite 200g de chouriço, 
cortado em cubos pequenos, com 2 dentes 
de alho picados. Acrescente os tomates secos 
picados e reserve.

Derreta a manteiga. Junte a farinha e, aos 
poucos, verta o leite. Mexa vigorosamente 
até engrossar. Tempere com pimenta e noz-
moscada.

Acrescente a mistura de queijos portugueses. 
Aromatize com os orégãos, a gosto. Junte o 
chouriço e o tomate seco picado. Retifique 
temperos e envolva bem.

No processador, coloque a broa, 1 dente de 
alho e 1 colher de sopa de orégãos. Triture 
bem.

Misture os cotovelos escorridos com os queijos. 
Envolva bem.

Coloque numa travessa de forno, untada. 
Polvilhe com a areia de broa de milho e leve ao 
forno a 200ºC, por 15 minutos.

Ingredientes
• 250gr de cotovelos 

riscados

•  ½ chouriço de carne

• 800ml de leite gordo

• 80gr de farinha

• 80gr de manteiga

• 3 dentes de alho picados

• 200gr de mistura de 
queijos portugueses 
(ilha, flamengo, cabra)

• 4 tomates secos picados

• 150gr de broa de milho

• 1 dente de alho

• Flor de sal q.b.

• Mistura de pimentas q.b.

• Noz-moscada q.b.

• Orégãos secos q.b.

Cotovelos Riscados 
com Queijos e 
Enchidos Portugueses

40min 4 pessoas
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Pudim de 
Arroz Primavera
com Salmão ao Natural

1h30min 8 pessoas

Preparação
Prepare o molho: misture a maionese, o iogurte 
natural, o concentrado de tomate, a mostarda 
e 1 dente de alho picado. Tempere com sal e 
pimenta. Reserve. 

Corte em cubos pequenos os pimentos vermelho 
e amarelo, o pepino e a cenoura cozida. Corte 
as azeitonas em rodelas e pique a cebola roxa e 
os pickles. Coloque numa taça, juntamente com 
o arroz cozido. Misture o salmão em conserva e 
a salsa picada. Envolva todos os ingredientes. 
Acrescente o molho e envolva novamente.

Deite o arroz numa forma untada com azeite e 
prense bem, leve ao frio durante 1 hora.

Sirva o pudim de arroz com os ovos picados, o 
tomate cereja e alface ripada.

Ingredientes
• 500gr de arroz cozido 

(vaporizado)
• ¼ pimento vermelho
• ¼ pimento amarelo
• ¼ pepino
• ½ cebola roxa
• 50gr de azeitonas pretas
• 50gr de azeitonas verdes
• 50gr pickles variados
• 30gr de alcaparras
• 1 cenoura cozida
• 3 latas de salmão em 

conserva
• Salsa q.b.
• 2 ovos cozidos
• 300gr de tomate cereja
• ½ Alface frisada 
• 4 c. de sopa de maionese
• 1 iogurte natural
• 1 c. sopa de concentrado de 

tomate
• 1 c. sopa de mostarda dijon
• 1 dente de alho
• Sal e pimenta q.b.
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Couscous de Verão
com Legumes & 
Queijo de Cabra

30min 6 pessoas

Ingredientes
• 300gr de couscous de trigo
• ¼ pimento vermelho 
• ¼ pimento amarelo
• ½ cebola roxa picada
• 10 azeitonas pretas
• 10 azeitonas verdes
• 1 maçã verde
• ¼ de pepino
• 1 cenoura
• 6 tomate seco
• 1 laranja (raspa)
• 1 talo de aipo
• 200gr de queijo cabra (tipo feta)
• 100gr de sementes de abóbora  

e girassol tostadas
• 1 c. chá de curcuma (açafrão das 

índias)
• 1 c. café de cominhos
• 1 c. café de gengibre em pó
• 1 c. café de canela em pó
• Flor de sal q.b.
• Moinho de pimentas
• 1 abacate
• 1 iogurte grego natural
• Coentros q.b.
• 1 dente de alho
• ½ limão (sumo)
• 1 c. café de Pimentón de la Vera

Preparação

Coloque um tacho ao lume com cerca de 400ml de 
água. Junte a curcuma, os cominhos, o gengibre 
em pó e a canela em pó. Tempere ainda com sal 
e pimenta. Quando a água ferver, deixe repousar 
durante 2 minutos para os sabores se fundirem e 
apague o lume.

Coloque o couscous numa taça, verta a água 
aromatizada (sobre um coador) diretamente sobre 
o couscous. Tape com película aderente por 10 
minutos e reserve.

Quando o couscous estiver arrefecido, solte-o com 
a ajuda de um garfo. Entretanto, corte os pimentos, 
o pepino, a maçã e a cenoura em cubos  pequenos. 
Pique a cebola roxa, as azeitonas verdes, o tomate 
seco e o aipo. Corte as azeitonas pretas às rodelas. 
Junte todos os ingredientes cortados ao couscous e 
acrescente a raspa da laranja, as sementes tostadas 
e o queijo de cabra. Misture tudo, envolvendo bem.

Para o couscous

Coloque num processador o abacate, o iogurte 
grego natural, os coentros (a gosto), o alho, o 
sumo de limão e o Pimentón de la Vera. Tempere 
com sal, a gosto e triture tudo até obter um creme 
homogéneo.

Para o molho
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Quem Somos
A Mercadona em Portugal tem sede em Vila Nova de Gaia, Porto, 
e conta com mais de 30 supermercados distribuídos pelos distritos 
do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

Colaboradores na 
Mercadona (grupo)

96.000

Colaboradores na 
Mercadona Portugal

2.500

CHEGAMOS A 
SANTARÉM EM 
AGOSTO E QUEREMOS 
SER O SEU 
SUPERMERCADO DE 
CONFIANÇA

+30 lojas
EM PORTUGAL

Modelo de 
Coinovação:
Um sortido comprometido 
com qualidade

Através do seu Modelo de Qualidade 
Total, há anos que a Mercadona 
impulsiona e promove a paixão pela 
excelência para satisfazer todos os 
dias, e com a mesma intensidade, 
os cinco componentes da empresa: 
“O Chefe” (cliente), O Colaborador, O 
Fornecedor, A Sociedade e O Capital. 
Um projeto empresarial que não 
tem parado de evoluir desde a sua 
fundação, em 1977, e cuja construção 
nasce do sonho empreendedor do 
seu presidente Juan Roig: impulsionar 
um modelo de empresa que a 
sociedade queira que exista e da qual 
sinta orgulho.

A empresa conta com uma rede de 
21 centros de coinovação, sendo que 
3 deles se localizam em Portugal e 
os restantes em Espanha. Em 2017, 
foi criado, em Matosinhos, o primeiro 
centro em território nacional. Os 
outros dois surgem em 2021, com a 
inauguração, em Lisboa, de um espaço 
que representou um investimento 
de 2,2 milhões de euros e, em Vila 
do Conde, o primeiro da cadeia, em 
Portugal, integrado numa loja.

Este modelo é posto em prática de 
várias formas, não só nos nossos 
Centros de Coinovação, onde 
organizamos provas cegas com 
diferentes produtos e receitas, mas 
também visitando as casas dos 
nossos “Chefes” para conhecer como 
utilizam os produtos no seu dia a dia.

Desta forma, conseguimos que a 
inovação seja um processo contínuo e 
trabalhamos para oferecer sempre o 
melhor sortido. Prova disso é que no 
último ano lançámos 550 novidades e 
520 melhorias dos nossos produtos.

a opinião
mais importante 

é a sua!



Dentro do nosso Modelo de Qualidade Total, 
seguimos todos os passos da produção dos 

nossos produtos, desde a origem até às lojas, 
e temos uma política de transparência que 

se traduz na identificação do fornecedor e da 
origem no rótulo de cada produto.

O nosso compromisso com o plástico é reduzir 
o seu uso e evitar que os seus resíduos se 

transformem em desperdício, favorecendo a 
Economia Circular.



MERCADONA
SUPERMERCADOS DE CONFIANÇA

www.mercadona.pt


